'Met de Domtoren mag je geen enkel risico nemen'
het niet zo goed ging en dat er
onderhoud nodig was."

De Monumentenwacht inspecteert de
Domtoren zeer geregeld. Dat krijgt de
voorkeur boven een dure steiger.
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Collega Aline Knip van D66 maakt
zich geen zorgen. ,,We zijn als raad
geïnformeerd over de restauratie
van de Dom. Natuurlijk is daar nog
geld voor nodig. Iedereen draagt de
Dom een warm hart toe."
De VVD-fractie zegt bij monde van
raadslid Lex van Eijndhoven
bezorgd te zijn. ,,We gaan pas
zoeken naar geld als de restauratie
daadwerkelijk nodig is. Zonde dat
daar niet al eerder een potje voor is
gemaakt. Want het is natuurlijk wel
gênant dat spanbanden en
tiewraps nodig zijn om er voor te
zorgen dat er geen stukken naar
beneden vallen."
Die zijn nodig tot 2018, als de echte
restauratie van de Domtoren gaat
beginnen.

De Dom stond vaker in de steigers.
FOTO HUA

UTRECHT
De noodoplossingen die ervoor
moeten zorgen dat er geen stukken
van de Domtoren vallen, leiden tot
geschrokken reacties.
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Het Utrechts Klokkenluiders Gilde
zegt zich in elk geval geen zorgen
te maken. Secretaris Arie
Noordermeer: ,,Het is logisch dat er
eens in de zoveel tijd groot
onderhoud nodig is. En ja, dat is
grondig. Het is natuurlijk ook niet zo
dat de Dom op instorten staat."
En moet de Domtoren dan in de
steigers? ,,Waarom niet? Als het
niet anders kan is dat wel een
optie. Bovendien kun je daar mooie
bedrukte zeilen tegen aan plakken.
Zo lelijk hoeft dat tegenwoordig niet
meer te zijn."

,,Ik schrik er van dat de staat zo
slecht is dat er noodverbanden
moeten worden gelegd. Het is wel
heel raar dat er niet voor
restauratie is gespaard, zodat die
kon beginnen toen het nodig was."
Dat zegt Arjan den Boer, publicist
en rondleider. ,,Met de Domtoren
mag je natuurlijk geen enkel risico
nemen."
Raadslid Ruben Post van de PvdA
zegt zich zorgen te maken. ,,De
Domtoren met spanbanden en
tiewraps, dat beeld zien we niet
graag. We wisten natuurlijk al dat
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